
 

 

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021  

 nové informace 

 

Termín zápisu:    úterý 14. 4. až pátek 24. 4. 2020 

 termín změněn dne 19. 3. 2020 na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro 

školní rok 2020-2021 
 

 zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale 

s upuštěním od některých tradičních postupů 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

1. organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proto bude zápis 

probíhat s co nejmenším kontaktem osob pomocí následujících cest  

a) datová schránka 

b) email s elektronickým podpisem 

c) poštovní doručení 

d) osobní zanesení dokumentace do školy zákonným zástupcem 

 

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně 

dlouhé období. 

Kritéria pro přijetí 

O přijetí k Základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle následujících kritérií: 

1. Věk dítěte  

- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a děti narozené 

v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014.  

Děti mladší budou přijímány až v případě volné kapacity školy po přijetí dětí narozených 

v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a to i na základě dodání nutných dokumentů ohledně jejich 

zralosti: 

a) Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 – DOPORUČENÍ PPP nebo SPC 

b) Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – DOPORUČENÍ PPP + odborného lékaře 

(dětského lékaře) 

 

2. Bydliště dítěte  

 děti s trvalým místem pobytu ve školském obvodu spádové školy, jejíž činnost 

poskytuje Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, 

Palachova 337 

 



Doplňující informace k bydlišti dítěte: 

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 

6/2015 o školských obvodech. 

V případě, že počet dětí splňující dané kritérium – Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském 

obvodu – přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem dne 30. 4. 2020 v 15:00 

hodin v prostorách školní jídelny základní školy, jejíž činnost poskytuje Základní škola a Mateřská 

škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 

 

Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Transparentní losování 

z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitel školy za přítomnosti člena 

školské rady a člena vedení školy, vedení města a za účasti zákonných zástupců dětí. Zveřejnění 

přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne pravděpodobně dne 3. 5. 2020 na 

webových stránkách školy a na informační tabuli u hlavního vchodu do školy. O průběhu losování 

bude pořízen protokol. Losovat se bude takový počet registračních čísel, kolik bude přijato dětí. 

 děti s trvalým pobytem na území města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 

V případě volných míst z hlediska celkové kapacity školy lze přijmout i děti z jiných 

školských obvodů města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Bude-li počet uchazečů 

podle tohoto kritéria vyšší, než je celková kapacita školy, rozhodne o přijetí či 

nepřijetí los. A to dne 30. 4. 2020 ve školní jídelně školy v 15:00 hodin. O průběhu 

losování bude pořízen protokol. Losovat se bude takový počet registračních čísel, 

kolik bude přijato dětí. 

 

 ostatní děti – tím se rozumí děti s trvalým bydlištěm mimo Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav. Bude-li počet uchazečů podle tohoto kritéria vyšší, než je celková kapacita 

školy, rozhodne o přijetí či nepřijetí los. A to dne 30. 4. 2020 ve školní jídelně školy 

v 15:00 hodin. O průběhu losování bude pořízen protokol. Losovat se bude takový 

počet registračních čísel, kolik bude přijato dětí. 

Kritéria pro přijetí 

Pořadí 

kritéria 

Skupiny žadatelů seřazené podle pořadí přijímání Způsob přijetí 

v případě 

překročení počtu 

volných míst  

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu  

základní školy, jejíž činnost poskytuje  

Základní škola a Mateřská škola  

Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 (Vyhláška č.6/105 

Města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav) 

Losování 

2. Děti  s trvalým pobytem na území Brandýs 

 nad Labem -Stará Boleslav  

(mimo obvod základní školy, jejíž činnost poskytuje  

Základní škola a Mateřská škola  

Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337) 

Losování 

3. Děti s trvalým pobytem mimo město Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav 

Losování 

 

S ohledem na kapacitu školy, která činí 780 žáků a nesmí být překročena, bude přijato pouze tolik dětí, 

kolik uvedená kapacita umožnuje. Proto se počítá s otevřením tří prvních tříd s celkovým množstvím 

přijatých dětí 68 (v závislosti na přesných počtech dětí ve škole v době rozhodování o přijetí/nepřijetí). 

 



Jak bude zápis probíhat? 

Zápis bude probíhat jinak, než bylo v minulých letech zvykem.  

Bude probíhat v delším období (14. – 24. 4. 2020) a to bez osobní přítomnosti dětí a obvykle i 

rodičů.  

Zákonní zástupci požádají na email m.pavelkova@fzs-palachova.cz o zaslání patřičných 

dokumentů.  

Do emailové žádosti je třeba uvést následující údaje: 

1. jméno a příjmení dítěte  

2. datum narození dítěte 

3. druh zápisu (vyberte jeden způsob) 

Řádný zápis: dítě je poprvé u zápisu v řádném termínu 

Zápisní lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Odklad školní docházky: dítě je poprvé u zápisu v řádném termínu, ale na základě 

doporučení zůstává v MŠ 

Zápisní lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad + 

dokumentace (doporučení k OŠD – PPP/SPC, lékař) 

 

Přípravná třída: dítě je poprvé u zápisu v řádném termínu a na základě doporučení a 

následném udělení OŠD zákonný zástupce žádá o přijetí do přípravné třídy 

Zápisní lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad + 

dokumentace (doporučení k OŠD, zařazení do PT – PPP/SPC, lékař), Žádost o zařazení 

do přípravné třídy 

 

Děti po odkladu: dítě již zde bylo u zápisu v loňském roce 

Dotazník žáka 

 

4. Způsob doručení dokumentů škole  a, b, c, d (vyberte jeden způsob, jedno písmeno) 

a - datová schránka, b - email s elektronickým podpisem, c - poštovní doručení, d - 

osobní zanesení dokumentace do školy zákonným zástupcem 

 

Vyplněné dokumenty, společně s kopií rodného listu, popřípadě s doporučeními PPP/SPC, 

doporučením od lékaře, doručí zákonný zástupce jedním z následujících způsobů: 

a) datová schránka  -  s8zv9yj 

b) email s elektronickým podpisem 

c) poštovní doručení 

d) osobní zanesení dokumentace do školy zákonným zástupcem - ředitel 

školy stanovil termín na středu 22. 4. 2020 od 13 do 16 hodin 

Seznam přijatých žáků (jejich registračních čísel) pak bude vyvěšen na budově školy a na webových 

stránkách (www.fzs-palachova.cz) pravděpodobně 3. 5. 2020.  

 

mailto:m.pavelkova@fzs-palachova.cz
http://www.fzs-palachova.cz/


 

Výsledky zápisu 

 O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 rozhoduje ředitel školy na základě stanovených 

kritérií a volných míst do plné kapacity školy. Maximální možný počet přijatých dětí je 68. V případě, 

že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno 

losem. Losování proběhne mezi všemi děti, které dané kritérium splňují. Provede ho veřejně ředitel 

školy z registračních čísel, která byla přidělena dětem při zápisu. Losování proběhne 30. 4. 2020 

v 15:00 ve školní jídelně Základní školy a Mateřské školy Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 

337. Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn pravděpodobně dne 3. 

5. 2020  na webových stránkách školy a na hlavním vchodu do budovy Základní školy a Mateřské 

školy Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337. Na den 29. 4. 2020 je vyhlášena možnost k tomu, 

aby se před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání mohl zákonný zástupce 

vyjádřit k podkladům v ředitelně školy, a to v čase od 8:00 do 10:00 hodin. 

 

Informace k odkladům povinné školní docházky 

Rodiče mají možnost požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky. K tomu, aby byl odklad 

povolen, je třeba dodat do 30. 4. 2020 potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od 

dětského lékaře nebo klinického psychologa. Ideální řešení je takové, aby rodiče oba důležité 

dokumenty (z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře) doručili společně  s ostatními 

podklady k zápisu. V tom případě jim bude Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydáno 

obratem. Pokud rodiče o odklad povinné školní docházky požádají, ale oba zmíněné dokumenty do 30. 

4. 2020 nedoloží, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou. 

O odklad povinné školní docházky tedy žádají rodiče (zákonní zástupci) v případě, že jejich dítě není 

tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do 

zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.  

Přípravná třída  

Ve školním roce 2020-2021 bude Základní škola a Mateřské škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, 

Palachova 337 otevírat v případě zájmu také přípravnou třídu (přípravné třídy). O zařazení žáků do 

přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě: 

 Žádost o přijetí do přípravné třídy (formulář školy) se podává v době zápisu do prvních tříd, 

tj. 14. - 24. 4. 2020. 

 doporučení školského poradenského pracoviště, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo 

speciálně pedagogického centra a dětského lékaře nebo klinického psychologa (doporučení 

dětského lékaře nebo klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem povinné školní 

docházky). 

 

Různé 

 Na webových stránkách v sekci Zápis dětí do 1. tříd je zveřejněno Desatero pro rodiče 

 

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi 

Mgr. Josef Jarý, ředitel školy, 19. 3. 2020 

 

 


